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 کتاب  ایده محوری .1-2

نظر دارد؛ از یکسو به مبانی فکری اصالحات اجتماعی را مد ،بخش عمده در دواین کتاب 
وشی )نه ارزشی( افراد های ردیگر به اخالقسویپردازد، و ازطلبی میو نظری اصالح

 پردازد.ثمر نشستن چنین نهال پرباری میدرگیر اصالحات برای به

 مخاطبین اصلی کتاب .1-3

 ای از افراد جامعه و خوانندگان جذاب باشد: این کتاب می تواند برای طیف گسترده
های که از نابسامانی آنهایی ؛هستند مندکسانی که به انجام اصالحات اجتماعی عالقه

طلب یا کسانی که چه به نام حزب اصالح ؛دانند چه باید کرداند و نمینی در شکوهکنو
ح همه ایرانیان مدرنی که صال ؛بخشیدن به شرایط کنونی را دارندغیر از آن قصد بهبود

دانند، اما دست به سینه ننشسته، بلکه قائل به لک و ملت را در خشونت و انقالب نمیمُ
!این سرزمینپویان خواهان و توسعه! توسعهاصالح وضع موجود هستند
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 چکیده .1-4

. ستا صورت مکتوب درآمدهبه مطالب کتاب حاصل چند جلسه سخنرانی است که بعداً
اساس تدبیر و دادن تقدیر خود برنویسنده با ذکر این نکته که انسان مدرن قائل به تغییر

ی ها و مبانفرضپیش گذشته،ها با تکیه بر خرد جمعی است، و اینکه عصر انقالب
طلبی را در چند اصل به شکل استداللی و با سیر منطقی منظم در نه فقره بیان اصالح

کند. از منظر این کتاب، هرگونه تغییر اجتماعی باید به شکلی دموکراتیک، تدریجی می
 ، لی از جهاجامعهزیرا هیچ  ،آمیز پدید آید. مسیر اصالح راهی است همیشگیو مسالمت

  دائم پاالیش شود.طوربهآثار منفی آنها باید و خطا مصون نیست و نیت ءوس
و تقدم فرهنگ بر سیاست در اجرای این امر اعتقاد  بودن اصالحاتیبه فرهنگ سندهیون

افراد و نه  قناعطلبان باید به سالح استدالل مجهز باشند تا بتوانند از طریق اِدارد. اصالح
ت فکری ماندگاری را سبب شوند. افراد جامعه باید در اثر مشارکت ترغیب و تهدید، تغییرا

د ع و مضار خویش برای ایجاد بهبوبه سمت تشخیص منافاکثریت در حرکتی تدریجی 
توان ( را نسبت به تغییرات در درازمدت میکیارگان)جامعه و توسعه راه بپیمایند. واکنش 

که به سمت مطلوب بوده یا خیر. اصالحات  دید، لذا باید آثار اصالحات را مرتب پایش کرد
ست و در تعیین منافع عمومی به مردم کوچه و بازار نظر دارد، نه مفاهیم ذهنی. راگنتیجه

ی فصل قبل، اخالقیات روشی )نه ارزشی( که برای به مبانتوجهباکتاب در قسمت دوم 
 ند.شوبه ثمر نشستن اصالحات الزم است در دوازده بند توضیح داده می

 محتوای کتاب معرفی .2

 مقدمه
گرایی روی آورده و قدرت تغییر ها، انسان متجدد به ارادهبر خالف تقدیرگرایی سنتی

 تر. انسان مدرن طبیعت را با ذهن خود یکیاست جهان را در خود احساس و بارور کرده
 هاییفناوریهای علمی و دهد. حتی با پیشرفتکه دوست دارد شکل مینچنانکند و أمی

ساز که امکان پیشگیری از بسیاری حوادث طبیعی را ممکن ساخته، ومانند صنعت ساخت
   است. مفهوم و دامنه قضا و قدر نیز عوض شده
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مدرن  کند، اما انسانتقدیرگرایی انسان سنتی، مشیت را تا حد علل قریبه محسوب می
، «ر ما تقدیر ماستتدبی»نتی: کند. بنابراین شعار انسان سمشیت را به علل بعیده تبعید می

زدن سرنوشتش، به خرد و برای رقم« تقدیر ما تدبیر ماست»انسان مدرن: شعار ولی 
 کند.جمعی مراجعه می

ط به تغییر داد، مربو این تصور که با انقالب و اراده ناگهانی بتوان وضعیت خویش را
ب به تجارب پس از انقالوجهت. بااست بوده و اکنون دوره آن به سر رسیده هاعصر انقالب

زدن تقدیرمان باید تدبیر را به شکل در ایران، نوعی وفاق حاصل شده که برای رقم
    .آمیز به کار گرفتاصالحی، تدریجی و مسالمت

 

 طلبیقسمت اول: مبانی نظری اصالح
گاه و چه ناخودآگاه، در ذهن ای وجود دارد که چه خودآها و مبانی نظریفرضپیش

طلبی تمایل دارند، رسوخ کرده و آنان را در این مسیر انداخته است. ادی که به اصالحافر
 توان بدین شرح بیان کرد:طلبی میسه مبنای کلی را  همزمان با تعریف اصالح

 

 طلبیصالحاتعریف و ارکان 

میز آاتیک، مسالمتطلبی، هواداری از تغییر اجتماعی با استفاده از روش دموکراصالح» ... 
این سه قید در همه تغییرات اجتماعی، اعم از سیاسی، اقتصادی،  .«و تدریجی است

جتماعی در لفظ ا نخست،فرهنگی و سایر تغییرات اجتماعی باید وجود داشته باشند. پس 
ذیرد. پاینجا مفهوم عام و مراد از آن هرگونه تغییری است که در بستر اجتماع تحقق می

 خربرگیرنده تغییراتی است که هم در برون و هم درون ماعی درتغییرات اجت ،دوم اینکه
 دهد؛ یعنی هم در فیزیک اجتماعی و هم در باطن افراد.می
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 مخالفان اصالح طلبی

 طلبی هستند: مخالف اصالحافراد دو دسته 
 اند:مخالفان تغییر که خود دو دسته  .1

 ع لکه طرفدار حفظ وضل به تغییر نیستند، ب: کسانی که قائ1کارانمحافظه
 هستند. موجود

 که تنها  :2پرستدوست و یا گذشتهگرا یا گذشتهطرفداران ارتجاع یا گذشته
اعتقاد دارند که  ترمانند دسته باال طرفدار تغییر نیستند، بلکه به شکلی افراطی

ای گرفته را هم خنثی کرد، هرچند که از دید عدهباید بعضی از تغییرات صورت
 شمار آید.رفت بهدیگر پیش

آمیز و دفعی و دموکراتیک، خشونتیعنی تغییر غیر :فقان تغییر به شکل انقالبیامو  .2
 آنی.

 

 طلبیهای اصالحفرضمبانی و پیش

طلب وضع موجود وضع مطلوبی نیست و آنی نیست که باید باشد، بنابراین اصالح .1
عامل جهل  تواند حاصل سهبودن وضع موجود میطالب تغییر است. نامطلوب

دانم یا نیت )نداشتن نیت پاک( یا خطا )ندانستن اینکه نمیء)ندانستن چیزی(، سو
 ( باشد. 3همان جهل مرکب

ا از و خطنیت ءسوبساط جهل و  طلبی یا باید اثبات کند که کالًمخالف اصالح
ا مند، در ساختار و نظام جامعه رغم اینکه هنوز وجود دارجوامع برچیده شده و یا به

ن احتمال چوتوان اثبات کرد و کدام از این دو گزینه را نمیثیرگذار نیستند. هیچتأ
ثیر قطعی آنها بر سیستم ما همیشه وجود دارد، لذا وجود این سه عامل و تأ

 طلبی و تغییر دایمی سیستم امری معقول بوده و همواره الزم است.اصالح

                                                           
1. conservatives  

2. reactionists 

3. double ignorance 
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 -های غیر لیبرال امع و نظامطلبی نیز در جووصف، محل بروز اصالحاینبا
 طلبی، برقراری چنین نظامی است.دموکرات است؛ چه آنکه یکی از غایات اصالح

ای برای تغییر از وضع موجود ه و نقشهی وجود دارد و نه راشهرآرماننه  .2
طلبان و فرض، نقطه ممیزه اصالحی( به آن سمت. این پیششهرآرمان)غیر

 ،ندشهری هسترمانل به تغییر با طرحی آها قائانقالبی رو کهآنهاست؛ ازانقالبی
سانی و ک .دانندهستند، اما نقشه آن را نمی شهرآرمانل به وجود نه کسانی که قائ

توانند صدق یا ای هم برای وصول به این مدینه فاضله دارند، نمیکه نقشه
نین چاز تحقق اینای نمونه بودن نظر خود را اثبات نمایند یابودن یا معقولموجه
خالف شناختی ندارد. برپس نظر آنان حجیت معرفتای را نشان دهند. جامعه

 طلبان چنین نیستند.گرا هستند، اصالحشهرآرمانانقالبیان که 

ا ولوژیک، همه نهادهنظری و ایدئ های کامالًتغییر بر اساس هدف فرآیندنباید در  .3
نجاست که اهداف نظری هنوز امتحان را به یکسره از میان برداشت. مشکل در ای

توان دلیلی ولوژیک هم نمیاند و بر درستی اهداف ایدئخود را در عمل پس نداده
 چون از مقوله ایده نیستند.  ،اقامه کرد

نیت و خطا قرار دارند، اما ءدرست است که همه نهادها در معرض جهل و سو
را از این آفات باشند و ها سالم و مبهایی از آنهمچنان ممکن است که قسمت

خاطر، قلع و قمع همه آنها به یکباره کار درستی نیست و نهادهای سالم و همینبه
 ،اکردن همه نهادهکنریشه فرآینددیگر در سویبرد. ازناسالم را یکجا از بین می

مخالفانی وجود دارند که یا باید آنها را به پذیرش این امر متقاعد کرد که  طبعاً
نیست بتوان یک باور را به همه تحمیل کرد و یا از راه خشونت وارد شد که ممکن 

طلبی است. سومین دلیل هم این است که خود نقض غرض دومین شرط اصالح
خاطر  توان بههای چنینی بسیار کم است و نمیاز نظر ریاضی، احتمال تحقق آرمان

 هم ریخت.  ذهنی، کل ساختارهای جامعه را به های صرفاًتحقق آرمان

. اگر بالفعل دارند بالقوه و عینیِ ذهنی، عینیِکلی سه دسته باور طورها بهنساان .4
کدام گیری و عمل نماییم، هربخواهیم بر اساس این سه نوع باور برای جمع تصمیم

حکم مخصوص به خود را دارند. در امور عینی بالفعل که محک سنجش و داوری 
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ی جایز نیست و باید به معیارهایی رجوع کرد که صدق دارند، رجوع به افکار عموم
 لاما در مورد مسائ .دهد که آیا برای جمع مفید است یا مضرآنها را به ما نشان می

نظر  توان بین دوذهنی و عینی بالقوه که مالک و ترازوی بیرونی وجود ندارد و نمی
یقت د، از منظر حقگیری کرد، چون هیچ قولی بر دیگری رجحان ندارمتفاوت تصمیم

صورت نایرسد. درطلبی میتوان قضیه را فیصله داد و نوبت به عدالتطلبی نمی
برای تعیین سمت و سوی تغییرات اجتماعی باید به سراغ کسانی رفت که از نتیجه 

 شان را پرسید. در اینجاست کهسود یا زیان می برند و از آنها منفعت ،این تصمیم
که دامنه باورهای عینی بالفعل آنجاراز نظر خود دارد. ازی برای ابأهرکس یک ر

محدود به علوم محضی چون ریاضی و علوم تجربی طبیعی است و سایر علوم مثل 
فلسفه و دین و تاریخ و امثال آن مشمول باورهای ذهنی یا عینی بالقوه هستند، 

 ار گیرد.رهای جمعی قگیریتوان پذیرفت که یک نظام عقیدتی مبنای تصمیمنمی

سمت و سوی تغییرات اجتماعی را باید افکار عمومی مشخص کند، غیر از امور  .5
هیچ  شناسی و اخالقیاز حیث معرفت ساالریمردمعینی بالفعل قابل تحقیق. این 

 دارد. قیدی برنمی

مردم با مواضع  یآید و آن اینکه آراساالری دینی در یک صورت پدید میمردم   
نین بودن چباشد. لکن باید توجه داشت که مشروعیت دینی دین خاصی منطبق

بودن آن( و چنانچه در گذر بودن آن است )نه دینینظامی متکی به افکار عمومی
به تجربیات تاریخی یا پیشرفت علوم، نظر عموم مردم عوض شد توجهزمان و با

 .دینی مبدل شودغیر باید از آن تبعیت کرد، حتی اگر به نظام کامالً

ی که کردن اقلیتگران به اصالت فرهنگ معتقدند؛ یعنی در مقام همسوتمام اصالح  .6
اگر آن اقلیت  ویژهبهاند تا به نظام اجتماع آسیبی نزنند )با نظر اکثریت همفکر نبوده
 ساختن آنان اقدام کرد،به باورمندباید مالحظه باشند(، دارای قدرت و نفوذی قابل

از مجموعه احوال  وسیله خشونت. فرهنگ هر جامعه، عبارتکردن آنان به نه ساکت
احساسات و  .2باورها،  .1ء دارد: درونی شهروندان آن جامعه است که خود سه جز

یعنی  ،ها یا اراده یک ملت. قسم اولخواست .3عواطف )از جمله امیدها و آرزوها( و 
 کردن مخالفانسوجای همطلب بهباورها بر دو قسم دیگر تاثیرگذار است. اصالح
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هایی که افراد غیرباورمند را ترغیب به توسط نیروهای انگیزاننده )مثل پاداش
طریق نیروهای باوراننده همراهی با دیگران کند( یا نیروهای وادارنده )کیفرها(، از

 و استدالل سعی در تغییر نظر دیگران دارند.

 الًدهد، مگر اینکه قبیاصالت فرهنگ یعنی هیچ تغییری در آفاق و بیرون رخ نم
نفسی و درونی )فرهنگی( روی داده باشد. فرهنگ همیشه بر اقتصاد و تغییری اَ

به  شرط دستیابیسیاست مقدم است و ایجاد تغییر فرهنگی در شهروندان پیش
یر را گونه تغیسامانه مطلوب سیاسی و اقتصادی است. انقالبیان اما برعکس هر

لحاظ ایندانند و ازالت جامعه یعنی نظام سیاسی میبه اصالح علت همه مشکمنوط
 زده هستند. این همان حرکت اصالحی از پایین به باالست.سیاست

جزیی  راین اگر درارگانیزم است، نه یک ماشین. بناب جامعه همانند بدن انسان یک  .1
یر ثسایر اجزا که در وجود آنها نیز تأتنها در کارکرد از آن دخل و تصرفی شود، نه

کرد و  رثیر باید صب. برای ارزیابی این تأسازدگذارد و کارکرد آنان را مختل میمی
ثیری بر کل مجموعه دارد و آیا مطلوب بوده یا خیر؛ دید که در گذر زمان چه تأ

آوردن یک غده. این به همانند معاینات پزشک از بدن بیمار بعد از عمل بیرون
یرا هم تغییر یک نهاد مهم در اجتماع مانند است، ز بودن اصالحاتتدریجیمفهوم 

پرورش یا دین بر سایر نهادها اثرگذار است و هم تغییر واقتصاد، سیاست، آموزش
ر هگران باید پس از انجام گذارد. اصالحدر افرادی از اجتماع، بر سایر افراد اثر می

تغییر مدتی درنگ کنند و اثرات آن )حرکت جامعه به سمت مطلوب یا نامطلوب( 
 را بر کل جامعه بسنجند. 

گرا و در گرایی فایدهگراست و در نتیجهگری نتیجهاز منظر اخالقی اصالح .8
مورد که داوری اخالقی در گرایی بدین معناستنتیجه ست.گراگرایی لذتفایده

بلکه  ،شودگرایی( انجام نمیبودن آن )وظیفهه خوب یا بدنفساساس فیکارها بر
د. منظور نشوگذارد، سنجیده میبراساس آثار و نتایجی که در بافت اجتماع باقی می

گرایی( و مالک این فایده و از آثار و نتایج کارها هم فایده و ضرر آنهاست )فایده
رنج بشر نقش داشته باشد در کاهش یا افزایش درد و اندازه هست که چا ضرر آن

 گرایی(.  )لذت
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های راجع به موجودات عینی و انسانهم کاهش درد و رنج  برای مراد از اصالحات .3
دارای گوشت و پوست و خون است، نه موجودات موهوم و ساخته ذهن بشر. برخی 

های طرفداران ارتجاع و انقالب برای حل مشکالت خود هویت ویژهبهافراد، 
کنند، مثل نظام، که خود زبان ندارد که وجود خارجی ندارند درست میای مجعوله

هایی که بر او رفته شکوه کند. لذا دیگرانی باید از طرف او تا از دردها و رنج
دیب کنند و در اینجاست که مفاهیمی مثل زنندگان به او را مجازات و تألطمه

آورد، بدون نظام سربرمی توهین به نظام، تضعیف یا تقویت نظام یا دوست و دشمن
اینکه بتوان آزمایش کرد، چون هویت واقعی و خارجی ندارد. خالصه آنکه مالک 
سنجش اصالحات در اینکه یک کار برای جمع مطلوب هست یا خیر، اثر آن عمل 

 گذارد.بر مردم کوچه و بازار است و اثری که یک تصمیم بر آنان می

 

 اخالق اصالحات :قسمت دوم
ری آن های نظفرضبودن پیشقیت و پیشبرد اهداف اصالحات تنها قابل دفاعبرای موف

گر نیز باید اخالق خاصی داشته باشند. مراد از این اخالق، کافی نیست، بلکه افراد اصالح
طلبی الحگانه اصهای سهها و خصلتزیستی نیست، بلکه ویژگیاخالق فردی، نظیر ساده

« روشی» کار ما با اخالقوسر ،دیگربیان کار دارد. به وگو سرواست که با باور، تفکر و گفت
به آنها، در مقام نظر، و توجهمجموعه اموری که عدم»؛ یعنی «ارزشی»است، نه 

  .«شودخیر توفیق اصالحات میها، در مقام عمل، موجب شکست یا تأرعایت آنعدم
، ها تعلق داردمثل انسانطلبی به امور ملموس و محسوس، که جریان اصالحآنجااز .1

شدن برای خوردن برای آنها اجتناب کرد؛ مثل غمناکباید از امور انتزاعی و غم
دست طلبان که با قتل یک انسان برابری تخریب مجسمه بودا در افغانستان به

 بار باشد.سفکند، هرچند که عملی تأنمی

 ف دارد و براساس اولویتهای جامعه هم مراتب مختلباید توجه داشت که نیاز انسان .2
ای که نیازهای اولیه در جامعه ورده ساخت؛ مثالًآاکثریت یک جامعه باید آنها را بر

، پرداختن به نیازهای رده دوم مثل است مین نشدهشناختی و غم نان آنان تأزیست
رسد. یکی از نمی نظرعاقالنه به خاطرامنیت یا درجه سوم مثل محبت و تعلقِ



 
 

 

 قدیر ما تدبیر مات

11 
http://www. pooyeshfekri.com          Email: pooyeshfekri@gmail.com 

 شتربیتوجهی به نیازهای فوری و اولیه طلبان همین بیی اصالحهای اصلضعف
وه له مردم نیستند و یا مختص گربوده است که یا مسئ به مطالبی و پرداختنمردم 

 از این راه مخاطب خود را از دست خواهند داد.نتیجه درخاصی است. 

رد ای پیشبجریان اصالحات باید در جهت آموزش مردم گام بردارد، نه تبلیغات. بر .3
اهداف اجتماعی از بین سه راه خشونت، فریبکاری و آموزش، دو ابزار اول در 

دهند، اما این نباید باعث دلگرمی ما بشود. تنها راه مطلوب مدت جواب نمیدراز
از صدر مشروطیت تاکنون در آن زمینه موفق  همان آموزش است که عمالً

فاهیم بنیادین آن مثل تعریف جامعه از م ایم. طرفداران اصالحات معموالًنبوده
ر های سردمداران این تفکخبرند و بیشتر با هیجان و شور به تکرار حرفمدنی بی

 پردازند، بدون آگاهی عمیق از آن.می

شدن علوم که از نتایج مدرنیته است، مفاهیم بسیار تخصصی به دلیل تخصصی .4
ر آن رشته وجود ندارد. اند و امکان درک آن برای عموم مردم غیرمتخصص دشده

سازی و با زبانی از وظایف اصالحات این است که دستاوردهای جدید علوم را ساده
کردن اراده مردم به اصالحات فهم به عامه مردم منتقل کند. برای معطوفقابلِ

باید از دو ساحت پیشینی آن یعنی باورها و احساسات و عواطف که برانگیزاننده 
داشتن از آخرین و بروزترین دستاوردهای شد و این مستلزم آگاهیاراده هستند وارد 

 ثالًکند. ممین میو بُعد عقالنیتِ حرکت اصالحات را تأعلوم و معارف بشری است 
ن توابرای حل مشکالت حقوقی خانوادگی مردم که بسیار مبتال به است، می

 هایحلو از راه ه کردرها را در این زمینه ترجمه و ارائوضعیت حقوقی سایر کشو
 لگونه پرداختن به مسائآنان الهام گرفته و نظام حقوقی خود را سامان دهیم. این

شود که دید مخاطبان نسبت به جریان اصالحات از نیاز واقعی مردم باعث میموردِ
ماندن دارند و ریشه الینحل ،ولوژیکهای دیگر، خرافی یا ایدئحلرقبای آنان که راه

تر شود. به یک ادبیات واسطه نیاز داریم کالت فعلی ماست، مثبتبسیاری از مش
 پسِزابا سهولت بیشتری خطا وکه نشان بدهد چگونه سایر جوامع با تکیه بر آزمون

 آیند.حل مشکالت خود برمی
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طلبان باید مراد خود از مفاهیم اصلی کردن علوم برای مردم، اصالحبر سادهعالوه .5
صی برای تخصفهم و غیرکنند و بدون پیچیدگی با زبانی همه و بنیادی را نیز ساده

ای مانند ظروف مرتبطه به ذهن مخاطبان باز کرد مردم صحبت کنند. باید دریچه
 االذهانی منتقل شوند.تا فهم آنان همسطح شود و مفاهیم به صورت بین

، زه استطلبان باید در دام مغالطات بزرگ، که گاهی اثر هیجان و شور مباراصالح .6
نیفتند. دو مصداق از عمده این تناقضات، شایان ذکر است. یکی گرایش به 

نفسه ارزشی ندارد، بلکه قانون عادالنه قداست دارد. گرایی صرف است که فیقانون
است که با فرض پذیرفتن « ساالری دینیمردم»دیگری هم تناقض در مفهوم 

اراده مردم، در مواضعی که منافع دادن آن بر حتی چند اصل محدود دینی و برتری
 شود.   ساالری نقض میعمومی باید با انتخاب آنان تعیین شود، غرض از مردم

بهتر  ایطلبان همواره باید به مخاطبان خود تفهیم کنند که به دنبال جامعهاصالح .1
ت بودن، هم حق اسدنبال جامعه بهتربه .هستند، نه آرمانی که قابل تحقق نیست

ای دارند که ها که عزم به تغییر یکباره جامعهعکس انقالبیصلحت. برو هم م
گرفته و همانند فرد سیگاری که روزانه چند ده نخ سال به یک روند خوهایسال

اگهانی گذارد، تغییر رویه نبتواند آن را کنار کند و به یکباره نمیسیگار مصرف می
پیاپی مانع از پذیرش اصل  هایها و خاطره شکستشود که ناکامیباعث می

 بودن جامعه بشود و لذا برای جبران این ناکامی فکر انقالبی دیگر و روزپذیراصالح
نو و ... . باید با تغییرات کوچکتر شروع کرد و پیش رفت که نه خود دچار شکست از

کفایتی متهم شد، همانند کسی که به تدریج از تعداد شد و نه در ذهن مردم به بی
ه زمان معقول بکند تا بتواند ظرف یک اش کم میهای سیگار مصرفی روزانهنخ

 ل شود.ترک آن نائ

زده تا اینکه دیگران حرف او را به این طلب باید سیاسی باشد، نه سیاستاصالح .8
در  کردنجهت منافع خود یا حزبش گفته شده باشد )شکخاطر که ممکن است در
 خیرخواهی او(، رد نکنند.

گو و وطلبان نباید ایدئولوژیک باشند؛ یعنی باید اهل عقالنیت، گفتاصالح  .3
عین حفظ موضع خود، به نقد و نظر مخالف هم گوش توان درپذیری باشند. مینقد
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گو وکرد و اگر منطقی نبود آن را نپذیرفت، اما اینکه در مسائلی حاضر به گفت
 نباشند، خالف عقالنیت و لوازم آن است.

گروهی باشند. ممکن است گاهی نقد سبب شود ان باید اهل نقد درونطلباصالح .10
استفاده کنند، اما در این شرایط باید دامنه نقد را محدود به ءکه مخالفان از آن سو

جنبه حفظ شود. این نقد درونی در میان ما کمتر دو های داخلی کرد که هرمحیط
 سف است.اشد، مایه تأدادن بشود و اگر از باب نان به هم قرضدیده می

کالم با آنان شوند، زیرا طلبان نباید در سطح رقیب خود تنزل کنند و هماصالح .11
ای، های کلیشهاز عبارت دائمطوربهایدئولوژیک است و  .1 ؛گرایانادبیات اصول

 ،  ندکنهای مبهم و امور مقدس که بار عاطفی زیادی دارند استفاده میگوییکلی
کننده تحریک .3 ،آزاردهای شریف را میبانه است و فطرت انسانادبسیار بی .2

است و سعی بر این دارد تا حریف را هم به داخل گود خود بکشاند. اگر کسی به 
نظر دام سوم بیفتد، احتمال ابتال به دام دوم هم بسیار است و اگر چنین شد و از

ه رف به یک چشم نگریستطدو عصبی و روانی تحریک شدیم، آنگاه در نزد مردم هر
ه کسی ب حالی است که افکار عمومی غالباًشوند. این درشوند و مقصر قلمداد میمی

 کنند.نینه دارد توجه میکه طمأ

پرورش است و باید هدف خود را از میان وجریان اصالحات متکفل نهاد آموزش .12
یی برای احراز مشاغل؛ . ایجاد توانا1حال ابراز شده است )بهای که تاگانهاهداف پنج

. استقالل 4ها، آمدن انسان. اخالقی بار3. انتقال سابقه تمدنی به نسل بعدی؛ 2
. انتقال علم برای وصول به رفاه و نظم و امنیت 5فکری دادن به افراد جامعه؛ و 

هم قابل جمع هستند، در زندگی اجتماعی( مشخص کند. هرچند که این اهداف با
موزشی و مالک سنجش آن به این وابسته است که یکی از این اما موفقیت نظام آ

ی اهمیت است که در جوامعنظر حائزِآنله ازها بر دیگری غالب باشد. این مسئدیدگاه
د ناکام توانطلبان به دالیل مختلفی میمثل جامعه ما که موفقیت اجتماعی اصالح

 وان در سطح اصالحآموزشی معین بت کردن یک مشیِبا مشخص کمدستِبماند، 
 های نظام آموزشیفردی موفق بود و نتیجه زحمات را یکسره ناکام ندید. اولویت
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. دارای رشد و ترقی اخالقی تربیت 2اندیش و . شهروندانی مستقل1 چنین است که
 کنیم.  

 و پیشنهادات نکات تکمیلی .3

 وسومم سیاسی حزب زا اعم متن این در« طلباصالح» واژه که بود نکته این متوجه باید
 هایتیکاس کردناصالح او مشغولیدل که است کسی هر دربرگیرنده و است نام این به

  ت.اس ایران جامعه موجود
 ایدش که است فهمیهمه و سادگی نوعی دارای بودنمتقن عین در مطالب روایی سیر

 گوینده و ستا قوی بسیار کتاب استداللی جنبه. داد آن به را ممتنع سهل عنوان بتوان
 ونیگوناگ هایصورت و فروع اگر مطلب یک ذکر از پس موارد اغلب در نویسنده همان یا
 با رتبطم و منسجم اینتیجه به سپس و کرده تشریح دقت با را آنها باشد متصور آن بر

 احتمالی نقدی با مواجه را خود سخن وی که مواردی در اینکه دیگر. رسدمی مطالب
 .دهدمی پاسخ را آن خود و کرده دستیپیش آن طرح در بیند،می
 ایرشتهمیان مطالعات و علمی و ذهنی جامعیت که گفت باید شناسیروش نظر از

 چون فیمختل ابعاد از را لهئمس و است کرده شایانی کمک اثر فکری غنای به نویسنده
 و یتشناخروش هایتیزبینی همچنین. است واکاویده شناسیروان و اخالق فلسفه،
  ت.اس اثر این بخشقوت نکات دیگر از وی شناختیمعرفت
 چنین کنونات که کرد ادعا بتوان شاید و است برانگیزتحسین بسیار خود موضوع انتخاب
 اول گام هک طلبیاصالح نظری مبانی وارسی و تعیین به نسبت مشابهی اقدام و ابتکار

 کرده پر نیکویی به را خأل این نویسنده و نگرفته صورت است، توسعه سمت به حرکت
 .است

شتباهات ا ویژهبههای عینی معاصر، نکات نظری این بحث را با مثال شود کهیم شنهادیپ
نقض اصول فوق است، تکمیل کرد و در اختیار  به دلیلِراهبردی و ذکر دلیل آن که 

ستند حات هکار ارائه نظریات یا اجرای امور مربوط به توسعه و اصالاندرکسانی که دست
 طلبموسوم به اصالحزب سیاسی داد. بازخوانی و ارائه مجدد این مطالب برای ح قرار

ر نظر دهای در قدرت، از ضرویات و بدیهیات اولیه برای تجدیدو نیز سایر جناح است
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در شرایط بحرانی فعلی که ضرورت  ویژهبه ،ها و اقدامات سیاسی آنان استمشیخط
 یران است. او سریع از اولویات حکومت  انجام اصالحات بنیادی

 


